
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE JULIOL 

DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000025  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 23 de juliol de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
M.Remei Artigas Crosas, Regidora 
Marti Pastells Sanchez, Regidor 
Manel Serras Vila, Regidora 
Judit Prat Gelpi, Regidora 
 
Joana Maria Llor Serra, Secretària 
 
 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
1.1.- Contracte menor subministrament material informàtic 
 
 
Vista la necessitat de disposar de material informàtic per cobrir diverses necessitats de 
les àrees municipals de comunicació i promoció econòmica,  
 
Vist l’informe de 17 de juliol de 2019 de l’expedient X2019000730 que conté: 
 
La motivació de la necessitat del contracte i finalitat del mateix, 
 
L’informe de l’òrgan de contractació justificatiu que no s’està alterant l’objecte  del 
contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació 
 
L’informe de l’òrgan de contractació segons el qual el contractista no ha  subscrit més 
contractes menors que individualment o conjuntament superin la  xifra que consta a 
l’article 118-1 de la LCAP (valor estimat inferior a 40.000  euros contractes d’obres, o 
inferior a 15.000 euros, contractes de  subministrament o serveis) 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER - Aprovar la despesa de 792,61 € +21% IVA, total 959,06 € per atendre al  
pagament del contracte menor de servei a dalt esmentat, amb càrrec a la partida  
920.626.01 del vigent pressupost de despeses 
 



 
 
 
SEGON – Adjudicar a Pc Componentes y Multimedia SLU, CIF B73347494 el 
subministrament de material informàtic 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
1.2.- Contractació servidor virtual d'allotjament web primer semestre 2019 
 
 
Vista la necessitat de disposar de disposar d’un servidor virtual d’allotjament web 
dinàmic i escalable per a les webs municipals,  
 
Vist l’informe de 17 de juliol de 2019 de l’expedient X2019001004 que conté: 
 
La motivació de la necessitat del contracte i finalitat del mateix, 
 
L’informe de l’òrgan de contractació justificatiu que no s’està alterant l’objecte  del 
contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació 
 
L’informe de l’òrgan de contractació segons el qual el contractista no ha  subscrit més 
contractes menors que individualment o conjuntament superin la  xifra que consta a 
l’article 118-1 de la LCAP (valor estimat inferior a 40.000  euros contractes d’obres, o 
inferior a 15.000 euros, contractes de  subministrament o serveis) 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER - Aprovar la despesa de 874,99 € +21% IVA, total 1.058,74 € per atendre al  
pagament del contracte menor de servei a dalt esmentat, amb càrrec a la partida  
920.216.00 del vigent pressupost de despeses 
 
SEGON – Adjudicar a Alter Ego Web Services SL, CIF B55087761  el servei de 
servidor virtual d’allotjament web 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.0.- Cultura 
 
2.1.- Contractació d'una hora del conte per la biblioteca municipal a càrrec Cia. 
Homenots. "En Bum i el llibre màgic de les fades" 
 
 
Aprovació de la contractació de la companyia Homenots per a realitzar l’ hora del 

conte “Bum i el llibre màgic de les fades” a la Biblioteca Municipal   
 
S’ACORDA 
 
Contractar la companyia Homenots per a realitzar una hora del conte el dia 28 de 
novembre de 2019, per un import de 130€ + 21% IVA, total 157,30 €  



 
 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Compra de llibres a JEIMAR per a la campanya de lectura d’estiu de la 
Generalitat de Catalunya “Llegir té premi” 2019 
 

 
Compra de llibres a JEIMAR per a la campanya de la Generalitat “Llegir té premi” 
 
Aprovació d’una compra de llibres per a la Biblioteca municipal per a la campanya 

d’estiu “Llegir té premi” de la Generalitat de Catalunya   
 
S’ACORDA 
 
Realitzar la compra de llibres a l’empresa JEIMAR per a realitzar la campanya de 
lectura d’estiu de la Generalitat de Catalunya “Llegir té premi”, per un import total de 
511,22 €  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.3.- Compra de novetats editorials d'estiu a l'Estanc 
 
 
Aprovació d’una compra de novetats editorials d’estiu per a la Biblioteca municipal. 
 
S’ACORDA 
 
Realitzar la compra de llibres a l’empresa L’ESTANC per a fomentar la lectura de 
novetats editorials durant l’estiu, per un import de 456,45 € 

  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE 1.750,00 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 213,07 



 
 
 

BUILDING CENTER SA 201,03 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 95,23 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 16.123,09 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 431,57 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 328,96 

DANI CARRERAS SÁNCHEZ 2.831,40 

DARK DIMENSION 1.064,80 

E.I.SAMBUCUS SCCL 441,41 

EXCAVACIONS ROSELL SL 3.529,16 

FISIOARBÚCIES SLP 1.352,00 

FISIOARBÚCIES SLP 471,90 

FOAGMA 2.199,18 

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 189,60 

JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 159,40 

JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 272,25 

JUAN DALMAU BLANCH 694,00 

MARIA IGLESIAS VALLS 272,25 

MERCAT MAIFE SL 4,59 

MERCAT MAIFE SL 3,38 

MERCAT MAIFE SL 64,56 

PAU GÜELL ARTERO 580,80 

PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL 2.057,00 

PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 39,00 

PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA 92,93 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 4.484,43 

SOLRED SA 2.163,12 

TADIFI SLU 934,70 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 46,86 

UTE CAN DELFÍ 285.342,48 

VIVENDES ARBÚCIES SL 1.815,00 

VODAFONE ESPAÑA SAU 224,87 

    

    

  331.422,72 

    
 
 



 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Devolució fiança urbanització llicència obra major 1/2017 
 
Vista la sol·licitud presentada per A M C el 25 d’abril de 2019, amb registre d’entrada 
E2019011322, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’urbanització de la llicència 
d’obra major 1/2017 per un import de 537,92 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics 
malmesos a causa de les obres. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 079/2019/57NY en el qual es 
proposa que es faci efectiva la seva total devolució. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a A M C, la fiança d’urbanització de la llicència d’obra major 1/2017 

per un import de 537,92 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al 

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Llicència d'obra menor 28/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 28/2019, per canviar la 

banyera per un plat de dutxa i les rajoles del bany de l’habitatge situat al carrer Pietat, 
51, a favor de C G G. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 79,98 €, liquidat provisionalment 
el 27 de juny de 2019. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar 
en el termini màxim de 12 mesos. 
 



 
 
 
- La llicència caduca si en finir qualsevol dels dos terminis indicats en el punt 

anterior, no s’han començat o acabat les obres. 
 

- El titular podrà sol·licitar una pròrroga, tant del termini de començament com del 
d’acabament, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·licita d’una manera 
justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 

- El titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, hauran de complir les 
condicions generals, les condicions previstes en les ordenances municipals i a la 
resta de disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions 
vigents. 
 

Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.3.- Llicència d'obra menor 9/2019 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 9/2019, per a la  

instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a l’habitatge situat al 
carrer Camp de l’Oliver, 54-56, a favor de FX R C. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 180,42 €, liquidat 
provisionalment el 2 d’abril de 2019. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar 
en el termini màxim de 12 mesos. 
 

- La llicència caduca si en finir qualsevol dels dos terminis indicats en el punt 
anterior, no s’han començat o acabat les obres. 
 

- El titular podrà sol·licitar una pròrroga, tant del termini de començament com del 
d’acabament, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·licita d’una manera 
justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 

- El titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, hauran de complir les 
condicions generals, les condicions previstes en les ordenances municipals i a la 
resta de disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions 
vigents. 
 



 
 
 
- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de 

l’arquitecte municipal del 23 de maig de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de 
desplaçar els materials i la runa originada pels treballs de construcció 
projectats. 

 

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i 
transportada fins a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació 
d’aquesta davant l’emplaçament de l’obra.” 

 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al 
sol·licitant. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la certifico 
a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament, 
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